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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Notities bij het archief van Sieth Delhaas 
 
Sietje Delhaas (roepnaam: Sieth), Geboren: 1 mei 1936 te Rotterdam, 
Dochter van Jan Leonard Delhaas, 1904-1970, en Pieternella Maliepaard 
1907-1989. 
 Gehuwd 12.5.1959 met Sander de Vries, geboren te Rotterdam, overleden 
te Winterswijk, september 1995, Ontbinding huwelijk: oktober 1979 te 
Zutphen. Kinderen uit dit huwelijk: Sander de Vries, geboren te Venlo 
15.1.1961; Hendrik de Vries (na naamsverandering in 1983) Rik Delhaas, 
geboren te Venlo 7.1.1964; Leonarda de Vries (na naamsverandering 
februari 1999) Leonarda Delhaas, geboren te Venlo 29.1.1966; Damiette de 
Vries (na naamsverandering november 1998) Damiette Delhaas, geboren te 
Zwijndrecht 8.8.1973; overleden te Vught 28.1.1999. 
 Gehuwd: 12 juni 1981 te Groenlo met Dirk Krijger, geboren te Pajeti 
(Sumba) 9.12.1916 (overleden: 14.11.1987) 
 
Opleiding: Mulo te Rotterdam 1949-1953; Cursussen Steno Nederlands, 
Duits en Engels; Handelskennis Engels; Secretaresse-opleiding 1960; 
Journalistiek 1970; Catechetenopleiding 1982; Hoor- en Werk Colleges 
Feminisme & Christendom Universiteit Nijmegen; WO Algemene 
Cultuurwetenschappen Open Universiteit 2004 (drs.) 
 
T.a.v. de 3 enquête-mappen Vrouwen spreken zich uit over huwelijk, 
relaties en pastoraat. Een blikopener. 
Dit boekje is geschreven op initiatief van een groep vrouwen die elkaar 
ontmoetten vanaf 1977 op het Instituut ‘Kerk en Wereld’ rondom de daar 
aangeboden cursussen feministische theologie.(zie pag. 8) Het is een aanzet 
tot een nieuw pastoraat gericht op huwelijk- en relaties. 
 In samenwerking met de werkgroep ‘De vrouw in Kerk en Samenleving’ 
van de Raad van Kerken in Nederland kon deze uitgave ontstaan. 
 In een voorafgaand proces zij gedurende ruim twee jaar onderlinge 
gesprekken over deze problematiek gevoerd. Daarna zijn op basis van de 
uitkomsten daarvan door een sociologe stellingen geformuleerd en zijn deze 
in de vorm van enquêtes uitgezet onder ca. tweehonderd vrouwen ‘van wie 
werd aangenomen dat zij over deze zaken nadachten’ (p. 10).  
Van Een Blikopener, dat in 1982 verscheen, werden 5000 exemplaren 
uitgegeven en verkocht.  
 De PSVG (met o.a. Maaike Sikkel en Annelioes Faber) en het KBSR 
(mevr. Wies Stael-Merckx) zijn de motoren geweest die de problematiek in 
dit boekje neergelegd via cursussen en studiedagen in de daarop volgende 
jaren in brede kring aan de orde hebben gesteld. 
 
T.a.v. de 3 enquêtemappen Vrouwen van dagen. 
Dit boek kwam tot stand op initiatief van een aantal vrouwen waarvan een 
aantal ook behoorden tot de groep rondom Een Blikopener. Deze keer 
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rondom het thema kritisch oud worden. Met als centrale vraag: Hoe worden 
vrouwen kritisch oud in een tijd dat vergrijzing meer en meer als een 
maatschappelijk probleem wordt gezien? Bij de samenstelling is dezelfde 
werkwijze gekozen als bij Een Blikopener (p. 5), maar nu tussen 1993 en 
1999.  
 Het boek is verschenen met financiële steun van de Stichting Landelijk 
Gereformeerde Raad voor Samenlevingsaangelegenheden, de groep kreeg 
facilitaire steun van het Landelijk Bureau Remonstranten te Utrecht en van 
Mevrouw Mary van Veen-Viëtor 
 
Zes archiefdozen met typoscripten, aantekeningen, recensies e.d. van diverse 
geschreven boeken. 
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Sieth Delhaas, Vught, september 2004  
 
 
Het Archief werd in juni 2006 overgedragen aan het 
Documentatiecentrum. De opschriften van omslagen en dozen zijn in 
de lijst hieronder overgenomen. 
HS 
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Plaatsingslijst 
 
 
 
 
 
 
1 Ingezonden brieven als reactie op de inhoud van kerkleven in 

Oost-Gelderland, classis Doetinchem en Zutphen, Sieth Delhaas 
as van 1975-1982 redacteur. 

 
2 ‘Mevrouw Luther’ 
 
3-5 Enquêtes ‘Vrouwen van dagen’, 1910-1922; 1923-1930 en 

1931-1940. 
 3 omslagen 
 
6-8 Enquêteformulieren ‘Blikopener’, I, II en III. 
 3 omslagen 
 
9-10 ‘7 Portretten van domina’s’, teksten van gesprekken, correcties 

etc., recensies en correcties 1993-1997 
 2 omslagen 
 
11 Manuscript en recensies/reacties ‘Feministische theologie een 

dwaalweg’. 
 
12 Cath. Halkes, Halkes scriptie en boek plus betreffende artikelen, 

1982/85. 
 
13 Manuscript en voorontwerpen en bijbehorend materiaal 

‘Geloven in macht’, 1987. 
 
14 ‘Maria waar zat je’. 
 
15 Manuscript etc., ‘Noem het voor mijn part God...’, en ‘Vrouwen 

heb ’t lef’ 
 
16 Stukken betreffende ‘Vrouwen wederzijds begrip’. 
 
17 Kath. van Bora, 1983 
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Uit het archief verwijderde stukken 
 
Jaargangen Vrouw en Woord. (Overtollig) 
K.-H. Meißner, Martne Luther, Leben und Werk, Berlijn 1983. (UBVU) 
K. Blaschke, Luthers Leben, Werk und Wirkung, Berlijn 1983. (UBVU) 
S. Delhaas, Vrouwen spreken zich uit over huwelijk, relaties in pastoraat. 

Een blikopener, Amersfoort [1980]. (UBVU) 
S. Delhaas, Vrouwen van dagen. Verhalen en uitspraken over welzijn, 

relaties, materiele zaken, inspiratie en spiritualiteit, Gorinchem 
19992 (UBVU) 

Diskettes, cassettebandjes en een VHS band. Toegevoegd aan de audio-
colelctie van het HDC 


